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De Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) is het beleid 
waarmee Nederland het hoofd 
biedt aan de problematiek rond 
stikstof en natuur. De PAS borgt 
dat doelstellingen van het Euro- 
pese natuurbeleid worden 
gehaald en creëert tegelijk 
ruimte voor gewenste econo-
mische ontwikkeling. 
Een ambitieuze maar ook 
realistische aanpak die zorgt 
voor balans tussen ecologie en 
economie. 

De PAS is ontstaan als antwoord 
op de problematische vergun-
ningverlening voor economische 
activiteiten in en rond Natura 
2000-gebieden. Gezien de 
omvang en de complexiteit van 
de problematiek werd gekozen 
voor een programmatische 
aanpak: sector- en gebieds- 
overstijgend en met alle partijen 
samen. 

PAS.NATURA2000.NL

De PAS ...

Waarborgt dat Natura 
2000-doelen worden gehaald

Trekt vergunningverlening 
Natuurbeschermingswet vlot

Vereenvoudigt vergunning-
verlening rond stikstof en natuur

Biedt gebruiksvriendelijk 
rekeninstrument AERIUS voor 
vergunningverlening

Biedt duidelijkheid en zekerheid 
aan initiatiefnemers

Aanleiding tot de PAS: vastgelopen vergunningverlening
De Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat nieuwe 
economische activiteiten (of uitbreiding van bestaande) 
in en rond Natura 2000-gebieden moeten worden getoetst 
op hun e�ect op de natuur. De e�ecten van stikstof zijn 
een belangrijk aspect. Sinds 2008 verloopt de vergunning- 
verlening moeizaam. Weliswaar daalt de stikstofdepositie 
op landelijk niveau nog steeds, maar voor individuele 
gevallen kan vaak niet worden aangetoond dat ze geen 
signi�cante negatieve gevolgen hebben voor de natuur. 
De PAS is het antwoord op de vastgelopen vergunning- 
verlening.
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Natura 2000 en de 
stikstofproblematiek
Om de Europese natuurdoelen te halen, moet de stikstofdepositie 
in veel Natura 2000-gebieden omlaag.

Met de aanwijzing van ruim 160 Natura 2000-gebieden 
draagt Nederland bij aan het netwerk van natuurgebieden 
in de Europese Unie. De Europese regelgeving vereist dat 
in deze gebieden per direct (verdere) achteruitgang van 
habitats wordt voorkomen. Bovendien moet er concreet 
zicht op zijn dat - op termijn - de natuurdoelen (in formele 
termen: instandhoudingsdoelstellingen) worden gehaald. 
Het we�elijk kader voor het realiseren van de Natura 
2000-doelstellingen is in Nederland vastgelegd in de 
Natuurbeschermingswet 1998.

De depositie van stikstof is een van de belangrijkste 
belemmeringen om de Europese natuurdoelen te halen. 
In ongeveer 130 Natura 2000-gebieden is de actuele 
depositie (dikwijls veel) hoger dan de habitats kunnen 
verdragen. Dit zijn de gebieden waar de PAS betrekking 
op hee�. 

 

In Nederland komen 69 Natura 2000-habitats (habita�ypen en 
leefgebieden van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn) voor die 
gevoelig zijn voor stikstof. De kaart toont de circa 130 Natura 
2000-gebieden waar deze stikstofgevoelige habitats voorkomen.

PAS-gebieden
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Hoe werkt de PAS?
De PAS steunt op twee pijlers om de doelen van Natura 2000 
zeker te stellen: daling van stikstofdepositie en ecologische 
herstelmaatregelen. Een deel van de daling mag worden gebruikt 
voor nieuwe economische activiteiten.

De PAS combineert twee manieren om de natuurdoelen van 
Natura 2000 zeker te stellen:
• Het blijvend laten dalen van de stikstofdepositie door het 
 nemen van maatregelen aan de bron
• Het uitvoeren van herstelmaatregelen voor stikstof-
 gevoelige natuur

De PAS bepaalt ook dat een deel van de daling van de 
stikstofdepositie mag worden ingezet voor nieuwe projecten 
of projecten waarin uitbreiding van bestaande stikstof-
emissie aan de orde is. Dit noemen we de ontwikkelings-
ruimte. Op deze manier blij� de stikstofdepositie dalen, 
terwijl er ook ruimte is voor de gewenste economische 
ontwikkeling. En daarmee ook voor investeringen in 
schonere productietechnieken, zoals emissie-arme stal-
systemen in de veehouderij. Zo ontstaat een evenwichtige 
benadering, waarbij economische activiteiten mogelijk 
blijven onder voorwaarde dat de gestelde natuurdoelen 
worden gehaald.

De kracht van de PAS: een totaalplan
De PAS is een totaalplan waarmee zowel ecologie als 
economie vooruit kunnen. De PAS verbindt bron- en 
e�ectgerichte stikstofmaatregelen voor natuur met het 
creëren van ruimte voor nieuwe economische activiteiten. 
De PAS maakt inzichtelijk én juridisch hard dat Nederland 
met een totaalpakket aan bestaand en aanvullend stikstof-
beleid en ecologische herstelmaatregelen ervoor zorgt dat 
de Europese natuurdoelen worden gehaald. En binnen het 
totaal aan bron- en e�ectgerichte maatregelen schept de 
PAS tegelijk ruimte voor nieuwe economische activiteiten. 
Uitvoering van de herstelmaatregelen is een we�elijke 
plicht voor de betrokken overheden en de PAS wordt 
geborgd via monitoring en bijsturing. Dit alles maakt 
de PAS als totaalplan ambitieus, maar ook realistisch.
Individuele initiatiefnemers kunnen straks een beroep doen 
op de PAS (lees: het totaalplan), bij hun vergunningaanvraag 
voor nieuwe activiteiten. De PAS levert dan de onder-
bouwing dat er geen natuurdoelen in gevaar komen.
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Blijvende daling van stikstof-
depositie
Met bestaand beleid en een aanvullend PAS-pakket aan land-
bouwmaatregelen zorgt Nederland ervoor dat de jarenlange 
daling van de stikstofdepositie de komende decennia doorzet.

Sinds de jaren 80 is de emissie en daarmee ook de depositie 
van stikstof in Nederland met meer dan 50% gedaald. 
Dit is het resultaat van nationaal, provinciaal en Europees 
beleid en de inspanningen van het bedrijfsleven om de 
uitstoot aan de bron te verminderen. De daling zal zich naar 
verwachting de komende jaren voortze�en, zij het wat 
minder snel. Hoewel ongeveer een derde deel van de 
stikstofdepositie a�omstig is uit het buitenland, is Neder-
land ne�o exporteur van stikstof. Ook de buitenlandse 
component in de Nederlandse stikstofdepositie is de 
afgelopen decennia fors afgenomen en zal dat de komende 
jaren naar verwachting blijven doen.

Bovenop het bestaande beleid gee� de PAS met een 
pakket landbouwmaatregelen nog een extra impuls aan 
de daling van de stikstofdepositie. De maatregelen moeten 
zorgen voor een extra vermindering van de uitstoot van 
10 kiloton stikstof per jaar. Het gaat om aanpassingen in 
voer en management, de dierhuisvesting (stallen) en de 
mestaanwending. 

Over stikstof gesproken …
De grootste bron van stikstof in natuurgebieden is 
ammoniak (NH3) uit de veehouderij. Daarnaast dragen 
de sectoren verkeer en vervoer (inclusief scheepvaart) 
en industrie bij door uitstoot van stikstofoxiden (NOx). 
Het belangrijkste beleid om de uitstoot van stikstof terug 
te dringen bestaat uit het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit, de AMvB Huisvesting, het 
Besluit gebruik meststo�en, de NEC-richtlijn en de Richtlijn 
Industriële Emissies.
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Herstelmaatregelen voor 
natuur
De PAS voorziet voor elk van de ongeveer 130 betrokken Natura 
2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van 
ecologische herstelmaatregelen om de e�ecten van stikstof op 
natuur te verminderen.

Ondanks de belangrijke daling van de stikstofdepositie zal 
deze in veel gevallen toch te hoog blijven om achteruitgang 
te voorkomen en zicht te geven op herstel van de habitats. 
Om de natuurdoelen toch te kunnen halen, vormen ecolo-
gische herstelmaatregelen een essentieel en onlosmakelijk 
onderdeel van de PAS. 

De maatregelen kunnen erop zijn gericht de stikstof die zich 
in de loop der jaren in de bodem hee� opgehoopt, versneld 
te verwijderen door bijvoorbeeld maaien of plaggen. 
Ze kunnen ook dienen om de algehele toestand van de 
habitats te verbeteren, zodat ze beter bestand zijn tegen 
te hoge depositie. Denk aan het weer laten stuiven van 
duinen of aan hydrologische maatregelen binnen en buiten 
de gebieden.

De herstelmaatregelen van de PAS zijn allesbehalve vrij-
blijvend. Omvang, wijze van uitvoering, locatie en periode 
worden vastgelegd in de gebiedsanalyses. Uitvoering van 
de maatregelen is een we�elijke verplichting voor de 
betrokken overheden. Vanzelfsprekend zijn terrein-
beherende organisaties en waterschappen zeer nauw 
betrokken bij het hele traject van opstellen en uitvoeren 
van de maatregelen.

Wetenschappelijk onderbouwde herstelstrategieën
De maatregelpakke�en zijn gebaseerd op landelijk voor de 
PAS opgestelde herstelstrategieën. Daarin is een grote 
hoeveelheid wetenschappelijke kennis uit binnen- en 
buitenland bijeengebracht over de e�ecten van stikstof-
depositie uit de lucht op natuur en over de mogelijkheden 
om die e�ecten te verkleinen. Voor elk van de 69 stikstof-
gevoelige habitats die in Nederland voorkomen, is een 
strategie uitgewerkt. De herstelstrategieën van de PAS zijn 
in een internationale review beoordeeld als e�ectieve 
strategieën om de natuurkwaliteit te behouden en 
verbeteren. 
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Ruimte voor economische 
groei
De PAS bepaalt dat een deel van de daling van de stikstof-
depositie beschikbaar is voor economische groei. Dit noemen 
we depositieruimte. 

Hoeveel depositieruimte is er? Uitgangspunt voor de PAS 
is de politieke keuze dat normale economische ontwikkeling 
mogelijk moet zijn. Voor het bepalen van de depositieruimte 
gaat de PAS uit van een economische groei van 2,5% per jaar 
in combinatie met het bestaande stiksto�eleid 
(zogenoemde bovenraming CBS). In dit scenario zorgt 
uitvoering van het bestaande stiksto�eleid voor een daling 
van de depositie bij bestaande activiteiten (zie �guur, het 
blauwe deel van de staven). Tegelijk zorgt de veronderstelde 
economische groei in het scenario voor depositieruimte 
voor nieuwe of uitbreiding van bestaande economische 
activiteiten (bruine deel van de staven). Ne�o vertoont 
de depositie in dit scenario een dalende lijn. 
Deze benadering hee� een belangrijke betekenis: met de 
berekende depositieruimte in combinatie met het bestaande 
stiksto�eleid kan de economie met 2,5% per jaar groeien, 
zonder dat de beoogde depositiedaling in gevaar komt. 

Stikstofdepositie PAS-gebieden

 

    

Onder de PAS is depositieruimte beschikbaar voor nieuwe of 
uitbreiding van bestaande economische activiteiten, terwijl de totale 
depositie blij� dalen. Bron: AERIUS 1.6 R3

Maar dat is niet het enige. Bovenop het bestaande beleid 
voorziet de PAS in een aanvullend pakket landbouwmaat-
regelen waardoor de depositie nog extra daalt. De PAS 
bepaalt dat ongeveer de hel� hiervan ten goede komt aan 
natuur en de andere hel� mag worden gebruikt voor 
ontwikkeling van economische activiteiten (zie �guur, het 
groene deel van de staven). Dit is de tweede component 
van de depositieruimte.
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Verdeling van depositie-
ruimte
De PAS verdeelt de depositieruimte over vier delen. 

Reservering voor autonome groei, zoals toename van 
bevolking of wegverkeer 

Reservering voor initiatieven die wel stikstof uitstoten, 
maar onder een bepaalde grenswaarde blijven

Ontwikkelingsruimte voor bijvoorbeeld projecten van 
het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport (MIRT) of belangrijke provinciale projecten

Vrije ontwikkelingsruimte waarmee het bevoegd gezag 
vergunning kan verlenen aan initiatiefnemers voor 
projecten die stikstof uitstoten

Onlosmakelijke voorwaarde: natuurdoelen halen
Het deel van de depositieruimte dat mag worden gebruikt 
voor nieuwe of uitbreiding van bestaande projecten die 
vergunningplichtig zijn, heet ontwikkelingsruimte.
 Aan het beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte is in 
de PAS wel een harde voorwaarde verbonden: de combinatie 
van depositiedaling en herstelmaatregelen moet er daad-
werkelijk voor zorgen dat de habitats niet verder achteruit-
gaan en de natuurdoelen op termijn worden gehaald. 
Deskundige ecologen hebben voor elk gebied per habitat 
geoordeeld dat dit voldoende wordt gegarandeerd. Dit heet 
het ecologisch oordeel.

De totale omvang van de cirkel, dus de omvang van de 
depositieruimte, volgt uit de systematiek van de PAS 
(zie Ruimte voor economische groei). De verdeling van de 
depositieruimte over de vier delen is onderwerp van gesprek 
tussen Rijk en provincies tijdens de totstandkoming van 
de PAS.

met vergunning

zonder vergunning

Autonome groei

Ontwikkelings-
ruimte voor 
prioritaire projecten

Onder grenswaarde

Vrije 
ontwikkelingsruimte
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Voor elk gebied een 
gebiedsanalyse
Gebiedsanalyses geven voor elk Natura 2000-gebied een 
onderbouwing van de beschikbare depositieruimte, gebaseerd op 
de verwachte daling van de depositie en de herstelmaatregelen.

Depositieruimte wordt per Natura 2000-gebied vastgesteld 
en toegedeeld. Voor alle PAS-gebieden zijn daartoe gebieds-
analyses gemaakt. Voor een gebiedsanalyse wordt met het 
rekeninstrument AERIUS de potentiële depositieruimte 
berekend, gebaseerd op de verwachte daling van de stikstof-
depositie. De ecologische herstelmaatregelen worden 
beschreven. Deskundigen geven een ecologisch oordeel 
of met de combinatie van depositiedaling en herstelmaat-
regelen verwacht mag worden dat de natuurdoelen van 
het gebied niet in gevaar komen. 

Uitsluitend als het ecologisch oordeel positief uitvalt, 
kunnen de verantwoordelijke bestuurders de ontwikkelings-
ruimte beschikbaar stellen. De ontwikkelingsruimte wordt 
steeds voor een periode van zes jaar vastgesteld.

De laatste stap is de formele opname van het gebied in de 
PAS. In het proces is op weg naar deze laatste stap in een 
ona�ankelijke opnametoets gecheckt of de conclusies 
navolgbaar zijn en goed ecologisch onderbouwd. 
De bevindingen uit deze beoordeling hebben hun weerslag 
gekregen in de gebiedsanalyses, die vervolgens worden 
opgenomen in de PAS. Dat betekent: bij een vergunning-
aanvraag voor ontwikkeling van economische activiteiten 
die e�ect hebben op dit gebied, kan een beroep gedaan 
worden op de PAS. De PAS levert dan de onderbouwing 
dat de natuurdoelen van het gebied niet in gevaar komen. 

Voldoet de ontwikkelingsruimte aan de ontwikkel-
behoe�e?
Voor de totstandkoming van de PAS wordt per gebied 
geanalyseerd of de ontwikkelingsruimte naar verwachting 
voldoende is om te voldoen aan de ontwikkelbehoe�e 
vanuit de verschillende sectoren. In gebieden waar dit niet 
het geval is, is maatwerk nodig. 
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AERIUS is het online rekeninstrument van de PAS. 
AERIUS ondersteunt de vergunningverlening, de monitoring 
van de PAS en ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof.

Op basis van de locatie en de kenmerken van stikstof-
emi�erende bronnen berekent AERIUS de emissies, 
verspreiding en depositie van stikstof. Door de depositie-
kaart te combineren met de habitatkaart van de stikstof-
gevoelige Natura 2000-gebieden, ontstaat een beeld van 
de stiksto�elasting van de habitats.

AERIUS is gebruikt bij het opstellen van de circa 130 
gebieds-analyses van de PAS. AERIUS ondersteunt ook 
de uitvoeringsfase van de PAS:
• AERIUS Calculator berekent de stikstofdepositie van 
 projecten en plannen op de omringende stikstof-
 gevoelige Natura 2000-gebieden. De Calculator 
 ondersteunt de vergunningverlening op grond van 
 de Natuurbeschermingswet.
• In AERIUS Register legt het bevoegd gezag de beschik-
 bare en uitgegeven ontwikkelingsruimte vast.
• Met AERIUS Monitor wordt bijgehouden of de beoogde 
 daling van de stikstofdepositie daadwerkelijk wordt 
 gerealiseerd. 
• Met AERIUS Scenario toetsen overheden of ruimtelijke 
 plannen passen binnen de ontwikkelingsruimte zoals 
 afgesproken in de PAS. Verschillende scenario’s voor 
 bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of havenuitbreiding 
 kunnen worden doorgerekend.
• AERIUS Connect maakt een optimale uitwisseling 
 mogelijk van data met overheden en het bedrijfsleven.

Reviews tonen aan: AERIUS state of the art en �t for purpose
De betrouwbaarheid, functionaliteit en gebruiksvriendelijk-
heid van AERIUS zijn onderzocht in een drietal evaluaties: 
een internationale review, een review door TNO en een 
acceptatietest door toekomstige gebruikers georganiseerd 
door het IPO. Voor samenva�ingen en volledige rapportages 
van de reviews zie AERIUS.nl 

AERIUS REVIEWSInternationale review:

State of the Art
TNO:

Fit for purpose
IPO acceptatietest:

Gebruiksvriendelijk

    
    

AE
RI

US REVIEWS

®

AERIUS
®
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Vergunningverlening onder 
de PAS: hoe werkt dat?
De PAS en AERIUS vereenvoudigen de vergunningverlening 
op grond van de Natuurbeschermingswet aanzienlijk. 

Initiatiefnemers (en hun adviseurs) gebruiken AERIUS 
Calculator voor de onderbouwing van vergunningaanvragen 
voor ontwikkeling van economische activiteiten. Met de 
Calculator berekent de initiatiefnemer hoeveel stikstof-
emissie en -depositie een activiteit veroorzaakt en welke 
claim de activiteit legt op de beschikbare ontwikkelings-
ruimte. De resultaten van AERIUS worden als bijlage bij 
de vergunningaanvraag gevoegd. Bij het doen van de 
aanvraag doet de initiatiefnemer een beroep op de PAS. 
De PAS levert de onderbouwing dat de natuurdoelen van 
Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen. Dit maakt 
de - door de Natuurbeschermingswet vereiste - passende 
beoordeling veel eenvoudiger.

Het bevoegd gezag gebruikt AERIUS bij het beoordelen van 
de aanvraag. Toegedeelde ontwikkelingsruimte wordt 
geregistreerd in AERIUS Register, zodat deze niet nog eens 
kan worden uitgegeven. Het bevoegd gezag is in de meeste 
gevallen een provincie en in enkele gevallen de Minister van 
Economische Zaken. 

De PAS en ruimtelijke planvorming
Ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en 
structuurvisies, zijn niet vergunningplichtig. Wel hebben 
de initiatiefnemers de verplichting om te toetsen of het 
plan als totaal past binnen de ontwikkelingsruimte van de 
PAS. Met AERIUS Scenario kunnen zij verschillende plan-
varianten verkennen.
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Monitoring en bijsturing
De resultaten van de PAS worden nauwkeurig gevolgd. Waar 
nodig vindt bijsturing van de PAS plaats, zodanig dat de natuur-
doelen te allen tijde worden gehaald. Hand aan de kraan dus.

Met monitoring en bijsturing voorziet de PAS in een systeem 
om eventuele tegenvallers in depositie-ontwikkeling en 
herstelmaatregelen op te vangen. Gedurende de gehele 
planperiode van zes jaar worden gemonitord: 
• De gerealiseerde bronmaatregelen en de stikstofemissie 
 en –depositie
• De uitvoering en e�ectiviteit van ecologische herstel-
 maatregelen
• De natuurkwaliteit van de habitats
• Beschikbare en uitgegeven ontwikkelingsruimte

Bijsturing
Daalt de depositie niet zoals voorzien? Hebben de herstel-
maatregelen niet het beoogde e�ect? Als de natuurdoelen 
om welke reden dan ook in gevaar komen, dan wordt in 
de PAS bijgestuurd. Bijsturing kan onder meer inhouden:
• Meer maatregelen aan de bron om stikstofuitstoot te 
 reduceren
• Aanpassing en/of intensivering van herstelmaatregelen
• Minder ontwikkelingsruimte beschikbaar stellen
Dit zijn de knoppen waaraan gedraaid kan worden om te 
waarborgen dat de doelen van Natura 2000 (op termijn) hoe 
dan ook gehaald worden. Rijk en provincies nemen 
gezamenlijk besluiten over bijsturing van de PAS.

We�elijke basis van de PAS
De PAS vindt zijn we�elijke basis in de Natuurbeschermings-
wet 1998. De Staatssecretaris van Economische Zaken hee� 
in dit verband in juni 2013 een voorstel voor een wijzing van 
deze wet naar de Tweede Kamer gezonden. De Natuur-
beschermingswet biedt de grond om de PAS vast te stellen 
en ontwikkelingsruimte toe te delen. Nadere uitwerkingen 
van de PAS vinden plaats in een ministeriële regeling en 
het PAS-programma. 

Wanneer treedt de PAS in 
werking?
De ontwikkeling van de PAS ging van start in 2010. 
De complexiteit en het grote aantal samenwerkende partijen 
met elk hun eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
zorgden ervoor dat de totstandkoming langer duurde dan 
verwacht. Daarbovenop komen de grote economische 
belangen. De PAS maakt economische groei mogelijk, 
maar de herstelmaatregelen zijn ook kostbaar. Omvang 
en verdeling van de beschikbare ontwikkelingsruimte 
zijn belangrijke onderwerpen van bespreking tussen 
bestuurders.
Het streven is dat de PAS medio 2014 van kracht wordt. 
Voor de actuele planning verwijzen we naar de website 
PAS.Natura2000.nl. Uiteindelijk wordt de PAS bezegeld 
met een bestuurlijk akkoord tussen het Rijk en de twaalf 
provincies. 

 

Samenwerking
De PAS is een programma van de ministeries van Econo-
mische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Defensie en de 
twaalf provincies. Het ministerie van EZ hee� het voortouw. 
Waterschappen en gemeenten (vertegenwoordigd door de 
Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten) en maatschappelijke organisaties zijn intensief 
betrokken. Het Rijk en de provincies hebben de �nanciële 
afspraken voor de rijksbijdrage aan de PAS vastgelegd in 
het Decentralisatieakkoord en het Natuurpact (2013). 
De uitvoering, monitoring en bijsturing van de PAS worden 
ondersteund door het PAS-bureau. Dit bureau is onder-
gebracht bij de provinciale werkorganisatie BIJ12. 

Programmatische Aanpak Stikstof  |  15



foto: René Speur

De Programmatische 
Aanpak Stikstof in de 
Bakkeveense Duinen

Praktijkvoorbeeld

In de PAS worden ongeveer 130 

Natura 2000-gebieden opgenomen. 

Eén van deze gebieden is de 

Bakkeveense Duinen. Aan de hand 

van de gebiedsanalyse en de AERIUS 

berekeningen voor de Bakkeveense 

Duinen laten we zien hoe de PAS 

uitwerkt voor een speci�ek gebied.
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Gebiedsanalyse

De Bakkeveense Duinen is een 

Natura 2000-gebied in de provincie 

Friesland. Het gebied bestaat uit bos, 

heide, graslanden en landgoederen, 

in totaal 261 hectare. De provincie 

hee� het voortouw voor de gebieds-

analyse.
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Habita�ypen

De Bakkeveense Duinen hee� vijf 

habita�ypen die gevoelig zijn voor 

stikstof: stuifzandheiden met 

struikhei, binnenlandse kraaihei-

begroeiïngen, zandverstuivingen, 

zure vennen en vochtige heiden.

 Bakkeveense Duinen

Gevoeligheid van habita�ypen

 Minder/niet gevoelig

 Gevoelig

 Zeer gevoelig



Stikstofdepositie

Met AERIUS is een berekening ge-

maakt van de ontwikkeling van de 

stikstofdepositie en de potentiële 

depositieruimte voor economische 

activiteiten rond het gebied. Hierbij 

is uitgegaan van een scenario van 

2,5% economische groei per jaar, 

uitvoering van het bestaande stikstof-

beleid en het aanvullende pakket 

landbouwmaatregelen van de PAS.

Stikstofdepositie Bakkeveense duinen

Te verwachten depositiedaling 
tussen 2010 en 2031

4  |  Ministerie van Economische Zaken

Depositieruimte door aanvul-

lende landbouwmaatregelen

Depositieruimte bij een 

economische groei van 2,5%

Depositie door bestaande 

activiteiten die gepaard gaan met
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Kritische Depositiewaarde

De stikstofdepositie wordt vergeleken 

met de Kritische Depositiewaarde 

(KDW) voor elk habitat. De KDW is 

de grenswaarde voor stikstof-

belasting waarboven kans bestaat 

op negatieve e�ecten op de natuur. 

Ondanks de depositiedaling blij� in 

alle habitats de komende jaren 

sprake van overbelasting met stikstof.

Afstand stikstofdepositie tot de KDW
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Belasting

 Sterke overbelasting

 Matige overbelasting

 Evenwicht

 Geen stikstofprobleem

Bron: AERIUS 1.6 R3
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Herstelmaatregelen

Voor elk van de vijf habita�ypen in 

het gebied hebben ecologen een 

pakket herstelmaatregelen vast-

gesteld om de gevolgen van teveel 

stikstof te verminderen en het sys-

teem robuuster te maken. Denk 

bijvoorbeeld aan begrazing, plaggen 

en aanpassing van de hydrologie.

Ecologisch oordeel 

Het ecologisch oordeel laat zien dat 

voor elk habita�ype verwacht mag 

worden dat de huidige natuur-

waarden behouden (en op termijn 

verbeterd) kunnen worden bij de 

berekende ontwikkeling van de 

depositie in combinatie met de 

geplande herstelmaatregelen. 

Conclusie: er is depositieruimte 

beschikbaar voor economische groei.
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Opnametoets

In het proces van totstandkoming 

van de gebiedsanalyses hebben 

ona�ankelijke deskundigen de eco-

logische redeneringen in de gebieds-

analyse beoordeeld op navolgbaar-

heid en onderbouwing. De resultaten 

van deze opnametoets hebben weer-

slag gekregen in de de�nitieve 

gebiedsanalyse van de Bakkeveense 

Duinen zoals opgenomen in de PAS. 
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Ontwikkelbehoe�e

De ontwikkelingsruimte voor dit 

gebied wordt vergeleken met de 

ontwikkelbehoe�e voor econo-

mische activiteiten. Als de ontwik-

kelingsruimte niet voldoende is, is 

maatwerk nodig.


